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Menţiuni de sănătate
• Ajută la menţinerea greutăţii corporale normale (Garcinia, Fucus, 

Guarana)
• Contribuie la metabolismul grăsimilor (Garcinia, Guarana)
• Susţine digestia și tranzitul (Fucus)
• Susţine sănătatea tractului intestinal (Fucus)
• Oferă senzaţia de saţietate (Fucus)
• Susţine metabolismul glucidelor (Scorţișoară).

Mod de utilizare
Adulţi: câte 2 - 4 comprimate pe zi, cu minimum 1 oră înainte de masă și 
până la ora 18:00.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

comprimate
supliment alimentar60

Ingrediente
Extract apos 25:1 din fructe de Garcinia (Garcinia cambogia) standardizat 
50% acid hidroxicitric (HCA), extract 20:1 din frunze de Ceai-verde (Camellia 
sinensis) standardizat 98% polifenoli, 75% catehine, 40% 
epigalat-catehin-galat (EGCG) și maximum 0,5% cafeină, celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), lactoză monohidrat (agent de 
încărcare), extract apos de Fucus (Fucus vesiculosus) standardizat 20% 
fucoidan, extract hidroetanolic (maltodextrină din grâu) din seminţe de 
Guarana (Paullinia cupana) standardizat 16-17% cafeină, 
polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc (agent antiaglomerant), săruri de 
magneziu ale acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant), 
carboximetilceluloză de sodiu reticulată (agent de încărcare), pulbere de 
Chlorella din cultură ecologică (Chlorella vulgaris) standardizată minimum 
50% proteine, extract 15-17:1 (10% maltodextrină) din scoarţă de 
Scorţișoară (Cinnamomum cassia) standardizat 20% polifenoli și maximum 
0,1% cumarine, extract 12:1 din fructe de Ananas (Ananas comosus). 

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat 
copiilor sub 3 ani, persoanelor cu intoleranţă la lactoză, gluten sau alergice 
la oricare dintre ingredientele produsului. Poate interacţiona cu produse pe 
bază de iod, anticoagulante, antiagregante plachetare, heparină, agenţi 
trombolitici, antihiperglicemice, la utilizare concomitentă, potenţând efectul 
acestora. În cazul tinerilor sub 18 ani, femeilor însărcinate sau care 
alăptează, precum și persoanelor care urmează un tratament pentru 
afecţiuni ale glandei tiroide, utilizarea se face numai la recomandarea 
specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. Deoarece 
produsul conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii privind culoarea, 
mirosul sau aspectul, de la un lot la altul.

Silfide
Complex de slăbit forte
• Fucus, Guarana, Garcinia, 

Ceai-verde, Chlorella,
Scorţișoară, Ananas

Fucoidan
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